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C A N Ç O N S ,  P O E M E S  I  L L U I T A



La història és plena de música i poesia de protesta i defensa de les

llibertats dels pobles.   Les cançons s’han convertit en un element de

supervivència en la lluita contra l’opressió i la injustícia. Clars exemples

en son les cançons dels esclaus al segle XIX, les melodies antifeixistes

o els moviments contra l’apartheid.

Catalunya no ha ignorat aquesta dinàmica i aporta grans exemples de

l’ús de l’art com a mètode de cohesió social contra situacions

d’injustícia.

L’espectacle Llum és un recull de cançons i poemes musicats que

representen aquesta lluita dels pobles, amb diversitat geogràfica i

temporal, però que destaquen per la seva qualitat i la seva importància

emocional, simbòlica i històrica.

Un viatge on la foscor esdevindrà llum a través del flamenc i el jazz.

Dues músiques que defineixen a la perfecció els sentiments de dolor i

lluita.

La força expressiva de la veu de Pere Martínez, la potència de la Cobla

Marinada combinades amb els arranjaments del director musical de

l’espectacle Vicens Martín, conformen un espectacle que genera una

comunió perfecte on l’emoció es viurà a flor de pell.
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Pere Martínez és un jove  cantaor, intèrpret i compositor barceloní graduat en interpretació  de cante  flamenco  al Taller de Músics Escola Superior

d'Estudis Musicals. En la seva formació també hi ha participat artistes com Chiqui de la Línea i Chicuelo.

Entre la seva dilatada experiència musical cal destacar la participació com a solista en espectacles com "Nunca los daré por muertos" representada a

la Sala Barts i "Geografia d'Espriu" al Palau de la Música Catalana.

També cal sumar-hi la co-direcció juntament amb el músic Enric Palomar de "Les Trinxeres de 1714", on va musicar textos històrics de la Guerra de

Successió.

La seva dilatada carrera es complementa amb la direcció musical de l'espectacle de dansa i música popular catalana "Tants Records", programat a

destacats escenaris catalans.

En l'apartat de la interpretació, Martínez destaca per la participació en el  Flamenkat, produït pel departament pedagògic del Palau de la Música

Catalana, on comparteix escenari amb artistes com Juan Carlos Gómez, David Domínguez i Eli Ayala.

L'any 2016 estrena a França, al Teatre Nacional de Bretaña, l'espectacle “Trouvé dans l'oubli” on uneix el cante flamenco al teatre d'avantguarda.

Un any després,  l'any 2018  estrena l'Auditori de Barcelona l'ambiciós projecte "Aurora", on juntament amb un grup de talents sorgits de l'Escola

Superior del Taller de Músics emprenen una aventura musical que evoluciona cap a llenguatges musicals que transgredeixen les sonoritats

tradicionals per explorar la fusió amb altres estètiques.
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La relació de Vicens Martín amb el món de la Big Band ve de més de 15 anys. Va començar amb el desenvolupament del projecte pedagògic de les Big

Bands de Taller de Músics i la creació i direcció de la Original Jazz Orquestra i la Jove Big Band.

Amb aquestes formacions, Martín va produir espectacles, gires i CDs amb artistes com Cris Juanico, Santiago Auserón o Big Mama Montse.

Actualment continua amb el treball de pedagogia de la Big Band amb la direcció de la ContraBaix Big Band i com a professor de les Big Bands de nens

a l’Escola Concepció de Barcelona.

Ha escrit i dirigit per tot un seguit de Big Bands com la Girona Jazz Project, Locomotora Negra, Big Band Jazz Maresme, Glissando Big Band

(Mallorca), Big Band de Tenerife o la Big Bom Band.

La Dream Big Band és el seu projecte més personal, i instrument principal de Vicens Martín per a les seves composicions, arranjaments i noves idees

musicals.
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Fundada l’any 1981 a Badalona la Cobla Marinada és una de les formacions més actives del panorama sardanista. Participa en els aplecs i audicions

de sardanes més importants que s’organitzen arreu de Catalunya.

La formació destaca per tenir un repertori musical extens, incloent peces de compositors emblemàtics de la historiografia musical de la cobla i

també de compositors contemporanis.

Al llarg dels anys ha estat dirigida per destacats professionals com Joan Pich i Santasusana, Joan-Josep Blay o Jaume Vilà; i ha actuat sota la batuta

d’Antoni Ros-Marbà, Salvador Brotons, Diego Martín-Etxaberria, Alfons Reverté o Marc Timón.

Ha participat en diversos festivals de música i convencions com el Festival Internacional Pau Casals o el Festival Internacional de Música de Ripoll.

Cal sumar-hi un ampli ventall d’auditoris estatals on també hi ha actuat com L’Auditori, el Teatre el Kursaal, el Palau Reial de Pedralbes o el Palau de

Congressos de Catalunya.

Paral·lelament a l’activitat sardanista, la Cobla Marinada ha vetllat contínuament per a la creació de noves produccions i n’ha rebut diferents premis i

reconeixements. Un exemple n’és “Retrats d’un sentiment”, produït juntament amb la Colla Violetes del Bosc i guardonat amb el Premi Capital de la

Sardana 2015 o “La viola d’or” amb música d’Enric Morera i lletra d’Apel·les Mestres guardonada amb el Premi Capital de la Sardana 2016 i el Premi

de la crítica al millor disc de l’any 2016 de música clàssica – Premi Enderrock 2016.
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REPERTORI

Què volen aquesta gent ? - Lluís Serrahima i Maria del Mar Bonet 

 Vida - LLuís Llach 

Corrandes d'exili - Pere Quart/Lluís Llach 

Zamba del emigrante - Rodolfo i Ismael Serrano 

El metec - George Moustaki  

 Pare - Joan Manel Serrat   

La carta - Luis Carlos Esteban Catalina i Violeta Parra   

Te recuerdo Amanda - Víctor Jara  

 L'estaca - Lluís Llach  

Boca seca - Narcís Comadira i Miguel Poveda

i moltes més...



ESCOLTA'NS

https://vimeo.com/396756739



